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Trata-se de RECURSO interposto pela empresa GUERREIRO GUIMARÃES 
SERVIÇOS LTDA (fls. 283/290) doravante chamada “recorrente”, contra decisão da Pregoeira que 
declarou vencedora do Pregão n.º 16/2008, cujo objeto é a Contratação de Serviços de Copeiragem 
para a Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e para as Procuradorias da República 
nos Municípios de Niterói, São João de Meriti e Volta Redonda, a empresa NIT CLEAN SERVICE LTDA-
ME. 

 

I – DA ALEGAÇÃO 

A recorrente pugna pela desclassificação da empresa declarada “vencedora”, com 
base nas seguintes alegações: 

• que não consta do objeto social da empresa os serviços pertinentes à licitação, quais 
sejam, serviços de copeiragem; 

• que a atividade de “locação de obra” prevista no objeto social a impediria de optar pelo 
Simples Nacional, em sede de tributação; 

• que há irregularidades no valor do custo da empresa, correspondente ao percentual 
estimado para indenização do FGTS sem justa causa, constante do Grupo “C”; e que a 
empresa não estimou o percentual de 40% da indenização sem justa causa, que incide 
sobre os 8% estimados no Grupo “A”; considerando o preço proposto INEXEQÜÍVEL; 

• que identificou confusão da empresa na utilização de parâmetro para enquadramento de 
alíquota de recolhimento do Simples Nacional. 

 

II – DAS CONTRA-RAZÕES 

No prazo, a empresa citada manifestou-se (fls. 295/297), alegando em sua defesa 
que: 

• cumpre com todas as obrigações decorrentes da atividade comercial em que inserta; 

• que a recorrente não realizou leitura atenta da legislação que cita no recurso; 

• que cumpre ao administrador verificar, quando da elaboração do edital, se o objeto 
licitado é regulado por lei especial. 

 

III – DA ADMISSIBILIDADE 

Cumpre registrar que a peça interposta, tempestivamente, foi apresentada em 
original, pelo senhor identificado como Saulo Roberto G. Guerreiro. No entanto, não há qualquer 
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documento que comprove sua vinculação à empresa ora recorrente. Contudo, em deferência à empresa, 
passamos à análise do pleito. 

 

IV – DA APRECIAÇÃO 

Liminarmente, cumpre esclarecer que em razão do afastamento da Pregoeira 
originária, coube ao signatário a presente apreciação do recurso interposto (designação constante da 
Portaria acostada às fls.50). 

O Recurso Administrativo interposto ataca, basicamente, o enquadramento da 
empresa como Microempresa, no que concerne à prestação dos serviços objeto da licitação. Para tanto 
se socorre do que prevê o artigo 17, inciso XII, da Lei Complementar 123/2006, em que: 

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: 
.............. 
XII – que realize cessão ou locação de mão-de-obra; 
.............. 

De fato, a previsão que consta do Estatuto das Microempresas e das Empresas de 
Pequeno Porte (LC 123), afasta a possibilidade das empresas que realizam atividade envolvendo 
cessão ou locação de mão-de-obra de optarem pelo Simples Nacional, isto é, não há óbice a que a 
empresa seja enquadrada como “micro” ou “de pequeno porte”, o que a Lei não lhe autoriza é o ingresso 
no Simples Nacional, devendo proceder aos recolhimentos na forma da legislação aplicável às demais 
pessoas jurídicas. 

Como a empresa citada não se manifestou no sentido de esclarecer o 
enquadramento de suas atividades, sobre cessão e locação de mão-de-obra, cumpre esclarecer: 

A Superintendência Regional da Receita Federal/6ª Região Fiscal em resposta à 
consulta que lhe fora encaminhada, assim definiu o significado do termo “locação de mão-de-obra”: 

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 66, DE 04 DE MARÇO DE 2004 / 
ASSUNTO: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL / 
EMENTA: RETENÇÃO NA FONTE. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  

A locação de mão-de-obra pode ser definida como o contrato pelo qual o 
locador se obriga a fazer alguma coisa para uso ou proveito do locatário, 
não importando a natureza do trabalho ou do serviço. Os trabalhos são 
realizados sem a obrigação de executar a obra completa, ou seja, sem a 
produção de um resultado determinado. Na locação de mão-de-obra, 
também definida como contrato de prestação de serviços, a locadora 
assume a obrigação de contratar empregados, trabalhadores avulsos ou 
autônomos sob sua exclusiva responsabilidade do ponto de vista 
jurídico. A locadora é responsável pelo vínculo empregatício e pela 
prestação de serviços, sendo que os empregados ou contratados ficam 
à disposição da tomadora dos serviços (locatária), que detém o comando 
das tarefas, fiscalizando a execução e o andamento dos serviços. A 
locação de mão-de-obra, a empreitada exclusivamente de mão-de-obra 
e a cessão de mão-de-obra têm o mesmo tratamento tributário, 
submetendo-se à retenção na fonte.  

A Ordem de Serviço N.º 209, de 20 de maio de 1999, tratando da Lei n.º 9.711/98, 
assim conceitua o termo “cessão de mão-de-obra: 

1 - Entende-se por CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA, a colocação à 
disposição da contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, 
de segurados que realizem serviços contínuos relacionados ou não com 
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a atividade-fim da empresa, independentemente da natureza e da forma 
de contratação.  

Do que se observa, a única dúvida que pode existir deve ser quanto à classificação 
do objeto da licitação. Polêmicas à parte (não é este o lugar) o certo é que terá de ser enquadrado como 
um ou outro. Dessa forma, a empresa (em regime diferenciado ou não) não poderá recolher impostos 
e contribuições na forma do Simples Nacional. 

Quanto à alíquota utilizada pela empresa para fins de recolhimento do imposto 
unificado, a matéria resta prejudicada pela inaplicabilidade desse expediente. 

Sobre as questões levantadas pela recorrente que se referem à planilha, taxando o 
preço de inexeqüível pelo fato de não ter a empresa, segundo ela, observado corretamente as alíquotas 
de composição dos custos referentes ao Grupo C, precisamente FGTS sem justa causa, e do Grupo A, 
multa de 40% sobre o montante dos depósitos realizados na conta vinculada, no caso de demissão sem 
justa causa, cabe observar: 

Em que pesem os argumentos e demonstrações aduzidos, não há densidade 
econômica para demonstrar a inexeqüibilidade do preço, haja vista a senda por que permeia o assunto. 
Isso porque não se pode afirmar com segurança que as demissões serão sem justa causa, ou mesmo 
se não haverá pedido de demissão o que descartaria o pagamento da multa indenizatória prevista em 
lei. Além disso, é matéria afeta à economia de cada empresa, sendo mesmo o caso de poder a empresa 
diluir possível multa em outros contratos que detenha, sendo, pois, questão de competência 
administrativa, em que algumas empresas prevalecem sobre outras. Nesse sentido não opinaremos. 

 

IV – DA DECISÃO 

Em vista do que alega a recorrente, não lhe reconheço razão para julgar inexeqüível 
o preço proposto pela empresa, nessa parte, INDEFERIDO o recurso; 

Quanto ao ingresso da recorrida no Simples Nacional, dele se valendo para 
composição dos custos, repercutindo-lhe de forma benéfica, mas ao arrepio da lei, quando verificada a 
atividade objeto do certame; pela afronta à vedação legal imposta, revelando-se mesmo IRREAL o 
preço proposto no que respeita aos tributos, acolho as razões invocadas pela recorrente, para, nesse 
ponto, lhe dar PROVIMENTO. 

Assim, no exercício da competência que me confere o art. 9º, VIII, do Decreto 
3.555/2000, com subsídio do art.109, § 4º da Lei 8.666/93, em decorrência do DEFERIMENTO PARCIAL 
do recurso interposto, revejo a decisão anteriormente proferida para DESCLASSIFICAR a proposta 
apresentada pela empresa NIT CLEAN SERVICE LTDA-ME do certame.  

 

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2008. 

 
 

GIORGIO REGIS XENOFONTE  
Pregoeiro 


